
 1 

GODKENDT 

Referat fra bestyrelsesmøde i A/B Viktoria 28-30, 

tirsdag den 13. marts 2018 
 

Tilstede: Morten Dueholmen, Ton Rouw, Daniel Tafdrup, Lars Lidsmoes og Hanne Krogh (referent). 

1. Sager til beslutning 

a. Planlægning af GF den 23. maj 2018, bl.a. nedsættelse af buffer og vedtægtsændringer (ekstern 

venteliste, digital kommunikation) 

Vi havde igen en længere drøftelse af nedsættelsen af bufferen. Vi blev dog enige om at lægge op til GF at 

nedsætte bufferen med 2 mill. kr. Morten og Ton vil lave et stykke papir, som skal være bilag til 

årsrapporten. Vi håber, at dette gør det tydeligere at forstå, hvad bl.a. andelskronen er. 

Der var nogle bemærkninger til udkast til regnskab, bl.a. diverse indtægter – hvad dækker det? Elektricitet 

er steget voldsomt. 

Vi skal også se et udkast til budget. Det rykker Ton for. 

Lars vil komme med forslag vedr. ekstern venteliste, som vi kan drøfte til næste bestyrelsesmøde. 

Da vi alligevel skal have vedtægtsændringer, besluttede vi at indføre en ny § 22 om digital kommunikation. 

2. Sager til drøftelse 

a. Kulde på 5. sal samt varmeregnskab 

Henrik havde ikke mulighed for at deltage i mødet, men Lars har talt med ham inden. 

Henrik mener, at der er fejl i vores varmeregnskab ifm. Sommerluk, som vi har 1. juni-30. september. Efter 

vi har fået ForsynOmeter, har Henrik mulighed for at overvåge vores forbrug af varme og vand. Han får 

alarmer, når vi ikke afkøler retur-fjernvarmen godt nok eller det kan se ud som om et toilet løber.  

Vores energimærkning (fra marts 2010) viser forbrug C. Den kan holde i 10 år efter en lovændring den 1. 

september 2017 med tilbagevirkende kraft. 

Fugt i kælderen, ventilation m.m. vil vi kigge på i næste bestyrelsesperiode. 

Morten og Andreas vil kigge på skunkene på 5. sal. 

b. Småopgaver. Det vil være et fast punkt på dagsordenen, da vi ingen vicevært har 

Hanne kontakter firma mhp. hovedrengøring af vores trappeopgange. 
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d. Fremtidige opgaver til arbejdsdagen, så vi altid har en opdateret liste 

En idé kunne være at hyre Operation Dagsværk (OD) til nogle af opgaverne. Det blev fremlagt på general-

forsamling i ABF den 5. oktober 2016.  

 Manual med billeder over, hvordan varmtvandsanlægget fungerer og hvad Franziska ellers laver. 

Ton har sendt billeder til Henrik i 2015, som har en vejledning, hvor Henrik putter billederne i. Det er 

dog ikke gjort endnu. 

 Tjek/sortere/katalogisere maling/farvekoder.  

 Rende i nr. 30 ud til søen. Vi talte om, at fliserne evt. kunne hæves.  Vi skal have en snak med 

gårdlauget om det. Gårdlauget har den 12. maj 2016 i en mail til Hanne tilkendegivet, at de vil se på 

problemet evt. vha. en drænløsning. Der er lagt tre faskiner ned på Gårdlaugets arbejdsdag den 17.-

18. september 2016.  

 Pudse vinduer i opgangene. (Denne opgave er oplagt til dem, som ikke deltager i selve dagen). I den 

forbindelse talte vi om sikkerhed. Kunne det være en idé med en sele? Det vil Lars tale med 

Franziska om. 

 Pudse vinduer i kælderen. 

 Støvsuge kælder og (tørre rør af). 

 Vask af vægge + gelænder på bagtrapper. 

 Spartle huller på fortrapper + pletmale. 

 Silikone på vinduer.  

 Rydde op i kælderen inkl. genbrugsstation. 

 Hvidte kælderen.  

 Rensning af kælderventilation.  

 Plan for cykelskurene, så støtteben kan stå fast.  Burde vel egentlig ske efter aftale med gårdlauget? 

Ulla har hørt, at Gårdlauget muligvis har gang i dette. Gårdlauget skal mødes om dette i slutningen 

af august 2017. Er sat på stand-by indtil udfordringerne med lys i cykel- og skraldeskure er løst. 

 Oprydning i cykel- og skraldeskure. 

 Fjerne ukrudt på fortovene. 

 Klippe Arkitektens Trøst. 

 Plante ny klematis/rose foran nr. 28. Der er gjort klar til dette. Franziska har plantet 4 stk. roser 

”Coral Dawn” i oktober 2016. De er gået ud. Roser og stativ er fjernet og der er lagt brostene på af 

Marianne og Per i efteråret 2017. 

 Lave mad til arbejdsdagen. 

 Købe ind fx drikkevarer. 

 Male sokkel på huset. 

 Slibe og male fenderlister og balustre. 

 Finslibe og male fordøre. 

 Slibe og oliere træliste ved for- og bagdøre. 

 Fjerne tusch fra postkasserne. 

 Evt. silikone på vinduerne i nr. 30. 

 Vaske sokkel ved nr. 28 fordør. 

 Fjerne cykler i kælderen. 
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 Isolere rør i teknikrummet. 

 Hvidte loft i kælderen efter Lisa har spartlet. 

 Male bagdørene efter Lisa har pletmalet. 

 Isolere skunk på 5. sal. 

 

3. Sager til orientering 

a. Møde med Prangerhuset 

Per er ikke længere i bestyrelsen i Prangerhuset, men Hanne har talt med Steen. 

De vil gerne mødes med os, men har ikke noget pressende. Derfor venter vi med at aftale møde til efter 

vores GF og ny bestyrelse. 

b. Udgifter – fast punkt på dagsordenen 

20 kr. til rengøringsmidler. 

c. Gensidig orientering  

Ton har været på kursus i ABF vedr. årsrapport. Han blev opmærksom på, at der måske ikke er så stor 

skattefordel ved at have en lejelejlighed. Det skal vi eksplorere yderligere. 

4. Eventuelt 

Morten bestiller bord på Café Apropos til næste bestyrelsesmøde den 18. april. 
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